
Spel van de week (19 april 2016) 

 

Deze week wil ik het tegenspel belichten aan de hand van een aantal spellen. 

Te beginnen met spel 8.  

 

Het biedverloop ging als volgt: 

West Noord Oost Zuid 

1♥ 1♠ Pas 2♥ (1)  (1) 10+ met min. 3 kaart ♠-steun 

Dbl 2♠ Pas Pas 

3♥ allen passen 

Waar moet je als Noord mee uitkomen? Schoppen Aas start niet, daar ontbreekt de Heer voor. 

Partner hoeft de Heer niet te hebben, hij heeft alleen maar min. een driekaart steun aangegeven. 

Kleine Ruiten is link, je start kan zomaar in de AV vork zijn van de leider. Blijft over de keuze tussen 

troef en klaver. Troef leek mij gevaarlijk omdat ik partners honneur op snit zet, vandaar dat ik met 

klaver 7 startte. 

Zuid won en speelde schoppen 3 terug via de 5 voor mijn Aas. Ik speelde weer klaver maar het 

maakt dan al niet meer uit wat ik terugspeel. De leider kan nu 9 slagen maken door een schoppen in 

de dummy te troeven. Hij heeft dan 6 hartens in de hand, 1 introever en 2 schoppenslagen.  

Het gaat altijd down met hartenstart omdat je een tweede keer troef kunt inspelen als je met 

Schoppen Aas aan slag komt om de schoppenintroever te voorkomen. 



 

 

Spel 13  

 

Het biedverloop 

West Noord Oost Zuid  

--- Pas Pas 1♣ 

1♦ Pas 2♣ (1) Dbl  (1) 10+ met min. 3 kaart ♦-steun 

2♦ 2♠ 3♦ Pas 

Pas 3♠ allen passen 

Wederom de vraag waarmee je moet uitkomen. De kleur van je partner of Harten Aas om te kijken 

wat er in de dummy verschijnt? Ik koos voor het laatste en dat was niet de beste start, omdat op de 

3e harten nu een verliezer weg kan in Noord en 3♠ dan niet meer down kan. 



Na ruiten start neemt de leider met het Aas en speelt een kleine troef voor de Heer in West. Die 

vervolgt nu een klaver om een introever in die kleur te krijgen. Zuid wint de 10 van Oost met de 

Vrouw en speelt weer troef. West neemt met het Aas, steekt over naar Harten Heer en ontvangt de 

klaverintroever van Oost. 

Nog een opmerking over hoe je als West moet signaleren na de harten Aas start van Oost. Wij spelen 

hoog als aansignaal en hoog-laag is even. Ik kreeg de acht als kaart en moest toen beslissen of ik 

harten door zou moeten spelen of switchen naar ruiten. Ik zat op het spoor van een hartenintroever 

in West, zeker toen op mijn Heer de 6 verscheen. In Noord verscheen de Boer; dit kan in theorie een 

falsecard zijn, maar de kans op een vierkaart daar is niet zo groot gezien het bieden van Noord. 

Beter is na Harten Aas om dan ruiten te switchen, dan heb je nog een kans om met Harten Heer aan 

slag te komen later om je partner een klaverintroever te geven. Maar de leider kan dat pareren door 

na Ruiten Aas zelf harten te spelen en zo de verbinding tussen Oost West te verbreken voor het 

geven van de klaverintroever.  

Het helpt Oost als partner de hartens afsignaleert met de kleinste kaart die hij heeft, de 6. Dan 

switcht hij gemakkelijker naar ruiten. 

 

 

 

 

 

Tot slot spel 21 



 

Het biedverloop 

West Noord Oost Zuid 

--- Pas 1♣ 1♠ 

Dbl (1) 2♠ Pas Pas 

Dbl Pas 3♣ Pas 

Pas Pas 

De schoppen Aas start is hier opgelegd. Noord seint af met de 4 (impliciet een driekaart aangevend), 

Zuid vervolgt met de Heer (Noord de 6) en moet dan geen schoppen doorspelen. Doet hij dat wel, 

dan is Noord van een exitkaart beroofd in het eindspel. 

Na troeftrekken komt Noord aan slag met een ruitenhonneur en moet dan terugspelen in de ruiten- 

of hartenvork. 

Het mooiste is als Zuid nu ruiten switcht. Als de leider dan zelf niet een derde schoppen speelt na 

drie keer troef kan Noord met Sch 10 van slag als hij met een ruitenhonneur aan slag komt. 

 



Arjan 


